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•  การเชือ่มโยงการวจิยั 
 นวตักรรม และทรพัย์สนิทาง
 ปัญญาสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์
•  วฏัจกัรการส่งออกรายสนิค้าของไทย



การที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของภาครัฐนั้น เราจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ก้าวทันต่อความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Special Talk ฉบับนี้เราจะพูดถึงแนวทางของกระทรวงพาณิชย์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อใช้เป็นทิศทางในพัฒนาร่วมกันของแต่ละประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง  
โดยประเทศไทยเองก็ได้ก�าหนด 6 ยุทธศาสตร์หลักครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน 

ส�าหรับคอลัมน์ Special Report แยกเป็นหัวข้อส�าคัญ 2 เรื่องหลัก เรื่องแรกจะพูดถึงการเชื่อมโยงการวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รัฐบาลได้ปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์หลายด้าน โดยได้จัดตั้ง “สภานโยบายวิจัยและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ(สวนช.)” ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนัและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรการส่งออกรายสินค้าของไทย โดยการน�าสถิติและข้อมูลต่างๆ ของสินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงขยายตัว  
ช่วงรุ่งเรือง และช่วงชะลอตัว มาประกอบการพิจารณาการลงทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่อาจขยายตัวได้ในระดับสูงเหมือนในอดีต 
การน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้ 
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› เมือ่วนัท่ี 13-14 มีนาคม ทีผ่่านมา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าส่งทีมไปสานต่องาน CLMVT Forum 2017 กับกัมพูชา ซึ่งจะ
เป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนศกนี้ ที่กรุงพนมเปญ เพื่อให้การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภมูภิาคมคีวามต่อเนือ่ง จากทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพครัง้แรกในปี 2559 โดยทมีงานเดินทางไปพร้อม
กับคณะผู้แทนไทยงานประชุม Joint Trade Committee (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส

ประเด็นที่ฝ่ายไทยได้เสนอให้กัมพูชาพิจารณา คือ 
1) การติดตามประเด็น Quick Wins Follow Up หรือ ผลลัพธ์จากการประชุม CLMVT 

Forum 2016 ที่ประเทศไทย อาทิ การจัด CLMVT Business Council/ Forum, การพัฒนา 
Knowledge Tank, การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Think Regionally: Human Capital 
Development Partnership), การเพิม่มลูค่าของสนิค้า/การส่งเสรมิสนิค้าหตัถกรรม, การพฒันา 
Startups, และการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2) ข้อเสนอแนะประเด็นส�าหรับการประชุม CLMVT Forum 2017 เพื่อให้กัมพูชา
พจิารณา คอื การขยายความเชือ่มโยงในระดบัภมูภิาค (connectivity) โดยเฉพาะการเชือ่มโยง 
ระหว่างประชาชน, ประเด็นทีภ่มูภิาค CLMVT มศีกัยภาพสงูในการพฒันาความร่วมมอืร่วมกนั  
อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและภาคบริการ, รวมท้ังประเด็น/สาขาที่กัมพูชามีความโดดเด่น และ
ต้องการน�าเสนอต่อประชาคมโลก อาทิ การมคีนหนุม่สาว/วัยแรงงานจ�านวนมาก และธรุกจิสาขา
ที่กัมพูชาสนใจ เช่น ค้าส่งค้าปลีก การพัฒนาตราสินค้า และแฟรนไชส์ เป็นต้น
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 ในปัจจบุนัโลกมคีวามเช่ือมโยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างประชาชน เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ  
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่ใช้เป็นทศิทางการพฒันาตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2558 ถงึสงิหาคม 2573 ครอบคลมุระยะเวลา 15 ปี 
โดยมหีลกัแนวคดิทีส่�าคญัว่า การพฒันาประเทศจะยัง่ยนืได้กต่็อเมือ่ทกุประเทศมกีารพฒันาไปด้วยกนั ความร่วมมอืระหว่างประเทศจะสามารถน�าไปสู่
การบรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืทัง้ 17 เป้าหมายได้ในทีส่ดุ
 

ทีม่า : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

กระทรวงพาณชิย์กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

 การปรับใช้แนวทางของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ในส่วน
ของประเทศไทยนัน้ ได้น�ามาสูก่ารก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ซึง่ครอบคลมุยทุธศาสตร์ 6 ด้าน คอื ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ยทุธศาสตร์การพฒันาและ 
เสรมิสร้างศกัยภาพคน ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุ 
และพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั ซึง่เป็นกรอบการพฒันาประเทศ 
ในระยะยาวทีม่คีวามเชือ่มโยงกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 
 ส�าหรบักระทรวงพาณชิย์ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในเป้าหมายที ่ 17 
เสรมิความเข้มแขง็ให้กลไกการด�าเนนิงานฟ้ืนฟสูภาพหุน้ส่วนความร่วมมอื 
ระดับโลกส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
และกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในเป้าหมายที่  
1) ยตุคิวามยากจนทกุรปูแบบในทกุที ่ 2) ยตุคิวามหวิโหย บรรลคุวาม
มัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และส่งเสรมิเกษตรกรรมทีย่ัง่ยนื  
8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน  
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส�าหรับทุกคน  
9) สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่คีวามทนทาน ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม
ทีค่รอบคลมุและยัง่ยนื และส่งเสรมินวตักรรม 10) ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ 12) สร้างหลกัประกนัให้มรีปูแบบการบรโิภค
และการผลติทีย่ัง่ยนื 
 กระทรวงพาณชิย์ได้ด�าเนนิการเพือ่ตอบโจทย์ดงักล่าวผ่านการก�าหนด
แผนงาน/โครงการของกระทรวง ท้ังท่ีเป็นกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 

อย่างยทุธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 1) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ที่พัฒนาความสามารถใน 
การแข่งขนัของเกษตรกรไปจนถงึผู้ประกอบการระดบัโลก 2) ยทุธศาสตร์ 
การพฒันาระบบการค้าทีม่ปีระสิทธภิาพ ทีมุ่ง่สร้างระบบการค้าทีเ่ป็นธรรม
และยัง่ยนืให้สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงจากภายนอกได้ 3) ยทุธศาสตร์
การเสรมิสร้างบทบาทผู้บรโิภค ทีส่่งเสรมิให้ผู้บรโิภคมคีวามรู ้ มเีหตผุล  
มภีมูคิุม้กนั เพือ่รองรบัเศรษฐกจิการค้าในอนาคตได้ และ 4) ยทุธศาสตร์ 
การบรูณาการกบัระบบการค้าโลก เพือ่ใช้ประโยชน์จากภายนอก 
 นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับการด�าเนินตาม 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนือกีด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการทีช่่วยลดภาระ 
ค่าครองชพีของผู้บรโิภค การสร้างค่านยิม “ฉลาดซือ้ ประหยดัใช้” ให้กับ    
ผู ้บริโภค รวมถึงโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
โดยการยกเลิกภาษนี�าเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF) 
ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก 
การด�าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเพิม่ส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�าลงัพฒันาใน
การส่งออกทัว่โลกให้สูงขึน้อย่างมนียัส�าคญั
 ประเทศไทยคงไม่สามารถบรรลเุป้าหมาย “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ได้ 
หากมใีครถกูทิง้ไว้ข้างหลังของการพฒันา ในฐานะทีก่ระทรวงพาณชิย์เป็น
หน่วยงานหลักในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิการค้าของประเทศให้มคีวามมัง่คัง่ 
และคนไทยมคีวามอยูด่กีนิด ีกม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องค�านงึถงึคนทกุกลุม่ใน
ประเทศ ดงันัน้ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืจงึเป็นโจทย์ส�าคญัทีจ่ะพฒันา
เศรษฐกจิการค้าให้ควบคู่ไปกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Devetopment Goals (SDGs))
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การเช่ือมโยงการวจิยั นวตักรรม และทรพัย์สนิทางปัญญา
สูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ 

(R&D to Innovation to IP to Commercialization)

รัฐบาลได้วางนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
เพือ่พฒันาประเทศไทยไปสูเ่ศรษฐกิจฐานคณุค่า (Value Based 
Economy) ทีข่ับเคลื่อน ดว้ยองค์ความรู้ การวจิัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ประการส�าคัญคือการใช้
ความต้องการเป็นตัวน�า (Demand Driven) ซึ่งเป็นกระดุม
เม็ดแรกในการพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) 
สู ่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้
หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) กับดักความเหลื่อมล�้า (Inequality Trap) และกับดัก 
ความไม่สมดลุ (Imbalance Trap) อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื  
ตามแนวทางนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(2560-2564) และยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีช่องว่างในการเชื่อมโยงการวิจัยและ 
นวัตกรรมสู ่การใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม ความ 
มั่นคง และด้านอื่นๆ เน่ืองจากไม่ได้ใช้ความต้องการเป็นตัวน�า  
ท�าให้โจทย์การวจิยัและพฒันานวตักรรมไม่สอดคล้องหรือตอบสนอง 
กับความต้องการใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบการวิจัยและพัฒนา
นวตักรรมของประเทศไทย ได้แก่ นโยบาย งบประมาณ บุคลากร 
กฎหมาย และสภาพแวดล้อมต่างๆ ยังไม่บูรณาการและเป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกนั ทีส่่งเสรมิและสนับสนุนไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ

ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะการจัดตั้ง 
“สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)” ซึ่งม ี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการประชุมคร้ังแรกเมื่อเดือน
กุมภาพนัธ์ 2560 โดย สวนช. มอี�านาจหน้าที ่ได้แก่ 1) ก�าหนดทิศทาง 

นโยบาย และยทุธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรม 2) ก�าหนดระบบ
การจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม 3) ก�ากับเร่งรัด 
การสร้างและพฒันาบคุลากรด้านการวจิยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และ 4) เร่งรัด ติดตามให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
ภารกจิและอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม  
และพฒันาปัจจยัเอือ้ท่ีเกีย่วข้อง

จากการประชมุ สวนช. ครัง้ที ่ 1 เมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์  
ทีผ่่านมา มปีระเด็นความเหน็ทีน่่าสนใจ อาท ิ

1) นายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนให้ได้ผล 
เป็น “รูปธรรม” แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จ 
จบัต้องได้ โดยเริม่จากพืน้ฐานศกัยภาพท่ีเรามนี�ามาต่อยอด รวมทัง้ 
มี เป ้าหมายท่ีชัดเจนและแนวทางสู ่การปฏิบัติทั้ งระยะส้ัน  
(ภายใน 1 ปี) กลาง และยาว (20 ปี) ตัง้โจทย์วจิยัและนวตักรรม 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการตลาดเชือ่มโยงกบัสิง่ทีไ่ทยมศัีกยภาพ 
ใช้กลไกหน่วยงานวิจัยท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 
บูรณาการร่วมกัน พิจารณาตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สอดคล้องกัน  
ท้ังต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยใช้ความต้องการเป็นตัวน�า
ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งได้สั่งการให้ปรับทบทวนคณะอนุกรรมการ  
(4 คณะ = ทิศทาง/งบประมาณ/
บุคลากร/กฎหมาย) ให้เป็น 
คณะท่ีกระชับและเ ล็กลง  
เพื่อให้ด�าเนินการได้คล่องตัว
และรวดเรว็ รวมทัง้ให้เพิม่เตมิ
ภารกิจด้านก�าหนดมาตรฐาน
และความต ้องการตลาด  
เพือ่ให้ครอบคลมุภารกจิส�าคญั
ให้ครบถ้วน
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2) รองนายกรฐัมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรพิีทกัษ์) ให้ความส�าคญักบัเรือ่ง 
“ทศิทาง” การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่ก�าหนด Know How & 
Technology หลักของประเทศไทยว่าจะมุ่งเน้นอะไรที่ตลาดต้องการ และ
ไทยมศีกัยภาพหรอืควรมศีกัยภาพ อาท ิ Biotech, Medtech, Creativity 
ประการส�าคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
จะต้องประกอบด้วยบคุลากรทีเ่หมาะสม ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน โดยเฉพาะ 
นักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นอนาคตว่าไทยควรจะไปในทิศทางใด  
ซึง่ทศิทางการวจิยัเปรยีบดัง่กระดมุเมด็แรกทีน่�าไปสูก่ารจดัสรรงบประมาณ 
การพฒันาบคุลากร การปรับปรงุกฎหมาย และระบบนเิวศน์ทีเ่กีย่วข้อง

3) รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี (ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี) ให้ความส�าคญั 
เรือ่ง “ภาพรวม” ด้วยมุมมองทีค่รอบคลมุ ทัง้ด้านความสามารถในการแข่งขนั 
โอกาสทางเศรษฐกจิ และการแก้ปัญหาสงัคม/สิง่แวดล้อม โดยให้แบ่งโจทย์

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยภารกิจ 
เชงิยทุธศาสตร์ทีส่อดรบักบัเศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ อาทิ 

1) การจัดตั้งศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (IP-IDE Center) ซึ่งเปิดตัวเมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและยกระดับ 
ธุรกิจนวัตกรรมของไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าใจและ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู ่เชิงพาณิชย์ (IP to 
Commercialization) อย่างครบวงจร 

2) การจัดงาน Smart Startup 2017 เมี่อวันที่  
16-18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ SMEs และ Startups  
มาพบกนั โดยเตมิเตม็ต่อยอดและเตบิโตไปด้วยกัน เพราะ 
Smart Solutions ของ Startups ทีเ่กดิจากความคดิสร้างสรรค์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม สามารถช่วยแก้ปัญหาและยกระดบั 
SMEs ไปสู ่Smart SMEs ได้ ซึง่กระทรวงพาณชิย์จะต่อยอด
และขยายผลหลงัการจดังานต่อไป

3) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า
ยคุใหม่ (NEA : New Economy Academy) เปิดตวั
เมือ่วันที ่ 26 มกราคม 2560 เพ่ือเป็นศนูย์กลางรวบรวม
หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs  
สู่การเป็น Smart SMEs รองรบัการเข้าสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ 
โดยน�านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
เป็นตัวขับเคลื่อนพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ 
สู่เศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและเศรษฐกจิในระดบัโลก

ดงันัน้เหน็ว่า “การใช้ความต้องการตลาดเป็นตวัน�า  
(Demand Driven)” จึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่
ส�าคัญยิ่ง เพราะข้อมูลและแนวโน้มความต้องการตลาด 
เปรยีบเป็นกระดมุเมด็แรกทีจ่ะน�าไปสูโ่จทย์การวจิยัพฒันา 
เทคโนโลย ี นวัตกรรม ความคดิสร้างสรรค์ เพือ่สร้างสรรค์
คณุค่า (Value Creation)  และพฒันาธรุกจิจาก Traditional 
Entrepreneur ไปเป็น Smart Entrepreneur สนบัสนนุ
เศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Based Economy) ตาม 
นโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาและเช่ือมโยง 
การวิจัยและนวัตกรรมสู ่ทรัพย ์สินทางป ัญญาและ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันและขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทยให้มัน่คง มัง่ค่ัง และ
ยัง่ยนื

การวจัิยเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1. การวจิยัเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนั 
(Competitiveness) 2. การวจิยัเพือ่เชือ่มโยงโอกาสทางเศรษฐกจิ (Market-
Led Opportunity) และ 3. การวจิยัเพือ่แก้ปัญหาสงัคม สิง่แวดล้อม และ
พัฒนาคณุภาพชวีติ (Social Issues) เช่น Aging, Labor, Climate Change 
เป็นต้น

ส�าหรับกระทรวงพาณชิย์มนีโยบายในการพฒันาเศรษฐกจิการค้าไทย 
โดยให้ความส�าคญักบัการสร้างสรรค์คณุค่าทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
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นับตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัภาคการส่งออกของไทยนบัเป็นกลไกหลกั
ส�าคญัในการท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยมาโดยตลอด จากข้อมลูในอดตี 
จะเห็นได้ว่าภาคการส่งออกมีสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP ในระดับสูง  
โดยในช่วงปี 2549 – 2559 มสีดัส่วนการส่งออกสนิค้าต่อ GDP เฉล่ียสูงถงึ 
ร้อยละ 56.3 ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคเศรษฐกจิ สะท้อนถงึ
ความส�าคัญของภาคการส่งออกท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี  
ภาคการส่งออกยงัคงอยูภ่ายใต้อทิธพิลของวฏัจกัรธรุกิจทีอ่าจเปลีย่นไปตาม
ภาวะเศรษฐกจิ กล่าวคอื อาจอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั ขยายตวั ชะลอตวั หรอืหดตวั 
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของสินค้าส่งออกแต่ละประเภท ดังน้ัน 
การทราบถงึวฏัจกัรของสนิค้าส่งออกจะเป็นประโยชน์ในการปรบัเปล่ียน
กลยทุธ์ทางธรุกิจ ตลอดจนสามารถน�าไปใช้วางนโยบายทัง้เชิงรุกและเชงิรบัให้ 
เหมาะสมกบัสนิค้าแต่ละประเภทต่อไป

วฏัจกัรและจดุวกกลบัของมลูค่าการส่งออกของประเทศไทย
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ได้ท�าการศกึษาวฏัจกัรส่งออก  

ของไทย โดยใช้ข้อมลูตัง้แต่ปี 2549-2559 พบว่า ภาพรวมการส่งออก 
ของไทยโดยเฉลีย่หนึง่วฏัจกัรจะกนิเวลาประมาณ 52 เดอืน ช่วงขาขึน้ 
(Expansion Phase) จะมรีะยะเวลาเวลาประมาณ 23 เดอืน ขณะทีช่่วงขาลง 
(Recession Phase) จะมรีะยะเวลาประมาณ 29 เดอืน

ส�าหรับภาพรวมของการเกิดจดุวกกลบัของการส่งออกสนิค้าของไทย
พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัเหตกุารณ์ส�าคญัทางเศรษฐกจิ และภาวะการ 
ส่งออกทีเ่กดิขึน้ในอดตี ดงันี้ 

ภาวการณ์ค้าในช่วงปี 2549 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงเนือ่งจาก
สถานการณ์การก่อการร้าย และวกิฤตใินภาคอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลให้มลูค่า 
การส่งออกอยูใ่นภาวะตกต�า่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ภาวะเศรษฐกจิ
โลกเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับโครงสร้างตลาดส่งออกของประเทศไทยมี 
การกระจายตวัมากขึน้ โดยการพึง่พงิตลาดส่งออกใหม่ ได้แก่ จนี เอเชยี และ 
ยุโรปตะวันออก ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการขยายตัวของภาค 
ส่งออก และท�าให้มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
และเข้าสูจ่ดุสงูสดุในเดอืนกรกฎาคม 2551

โดย : น.ส.ณชิชาภทัร กาญจนอดุมการณ์ นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองยทุธศำสตร์กำรพฒันำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั

วฏัจกัรการส่งออกรายสนิค้าของไทย

อย่างไรกต็ามในช่วงปลายปี 2551 ภาคการส่งออกได้กลบัมาอยูใ่น
ภาวะซบเซาอกีครัง้ เนือ่งจากราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกมคีวามผนัผวน
ค่อนข้างมาก ประกอบกบัการเกดิวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) 
ของสหรฐัอเมรกิาได้ส่งผลให้อปุสงค์ทัว่โลกชะลอตวั น�าไปสูก่ารชะลอตวั 
ของมลูค่าการส่งออกและลดลงสู่จดุต�า่สุดในเดอืนเมษายน 2553 

ทัง้นี ้ สถานการณ์การส่งออกเริม่มทีศิทางทีด่ขีึน้ในช่วงกลางปี 2553 
เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะเศรษฐกจิของประเทศคูค้่า
ส�าคญัในตลาดเอเชยี ประกอบกบัการเปิดเขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA) รวมทัง้นโยบายภาครฐัทีม่นีโยบายสนบัสนนุ
อย่างจรงิจงัในการน�าร่องเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ และการสนบัสนนุการท�า
ตลาดสินค้าในต่างประเทศ ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกของไทยขยายตวัเข้าสู่
จดุสูงสุดในเดอืนมนีาคม 2554

อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายปี 2554 มลูค่าการส่งออกของไทยลดลง
อย่างมาก จากปัญหาหนีส้าธารณะในกลุม่ประเทศยโูร 
ท่ียังไม่คล่ีคลายและทวีความรุนแรงมากขึ้นใน 
ช่วงครึง่ปีหลัง ซ่ึงเริม่ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกชะลอตวัลง 
นอกจากน้ี เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวจากเหตุการณ์ 
ภยัพบิตั ิและประเทศไทยประสบกบัมหาอทุกภยัครัง้
รนุแรงทีส่ดุในรอบ 70 ปี จากสถานการณ์ดงักล่าว
ได้ส่งผลทางตรงให้การผลิตหยุดชะงัก และส่งผล 
ทางอ้อมให้เกิดปัญหาขาดแคลนช้ินส่วน (Supply 
Chain Disruption) ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกเข้าสู ่
ช่วงชะลอตวั (recession Phase) อย่างยาวนาน 

แม้ว่าเศรษฐกจิโลกในปี 2556 จะเริม่ปรบัตวั 
ดขีึน้กต็าม แต่ประเทศไทยกลับไม่ได้รบัประโยชน์จาก
สถานการณ์ดงักล่าวมากนกั เนือ่งจากภาคการส่งออก

ยงัเผชญิกบัข้อจ�ากดัด้านโครงสร้างการผลติทีไ่ม่สามารถปรบัเปลีย่นการผลติ
เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละความต้องการของตลาด
โลกได้ นอกจากนี ้การหดตวัของราคาน�า้มนัในช่วงปลายปี 2558 และต้นปี 
2559 เนือ่งจากภาวะอปุทานน�า้มนัล้นตลาดได้ส่งผลให้มลูค่าการส่งออก
น�า้มนั และสินค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนัปรบัลดอย่างมาก ท�าให้มลูค่าการ 
ส่งออกในภาพรวมเข้าสูจ่ดุต�า่สุดในเดอืนเมษายน 2559 ในขณะเดยีวกนั
จากจดุต�า่สดุดงักล่าว ในอกีด้านหนึง่คอืการส้ินสุดของการชะลอตวั หรอื
อาจกล่าวได้ว่าขณะนีก้ารส่งออกสินค้าของไทยเข้าสู่ช่วงการฟ้ืนตวั หรอืเป็น
จดุเริม่ของการขยายตวัอกีครัง้ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุส�าคัญจากฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลก ราคาน�า้มนัทีก่ลับมาอยูใ่นระดบัทีม่เีสถยีรภาพ และราคาสนิค้า
โภคภณัฑ์ทีม่ทีศิทางขยายตวั
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การศกึษาวัฏจกัรของสนิค้าส่งออกส�าคญั เพือ่ให้ทราบว่าสนิค้าส่งออก 
ใดอยู่ในช่วงเวลาไหน เพื่อให้สามารถอธิบายแนวโน้มของสินค้าส่งออก  
รวมท้ังสามารถเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมกับแต่ละช่วงวฏัจกัรของสนิค้า
ส่งออกได้ โดยมผีลการศกึษาดงันี้

• สินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงขยายตัว (Expansion Phase) 
ได้แก่ ยางพารา น�า้มนัส�าเรจ็รปู อญัมณแีละเครือ่งประดบั ผลติภณัฑ์เหล็ก  
แผงวงจรไฟฟ้า เคมภีณัฑ์ และผลติภณัฑ์ยาง โดยในช่วงทีผ่่านมาสนิค้าส่งออก 
เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาน�้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต�่าจากภาวะอุปทานที่ล้นตลาด และอุปสงค์ 
ต่างประเทศทีย่งัฟ้ืนตวัไม่เตม็ที ่ อย่างไรกต็ามแนวโน้มเศรษฐกจิโลกในปี 
2560 ทีม่ทีศิทางทีด่ขีึน้ประกอบกบัการคงอตัราก�าลงัการผลติน�า้มนัของ
กลุม่ OPEC ได้ส่งผลให้การส่งออกน�้ามนัและสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนั  
รวมถงึสินค้าโภคภณัฑ์กลบัมาอยูใ่นช่วงขยายตวัอกีครัง้ ทัง้นีก้ารด�าเนนิ
กลยทุธ์ทางธรุกจิทีเ่หมาะสมในช่วงวฏัจกัรนีค้อื การเร่งเพิม่ส่วนแบ่งตลาด
เพือ่ช่วงชงิความได้เปรียบในยามทีต่ลาดก�าลงัอยูใ่นช่วงเตบิโต

• สินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Boom Phase) ได้แก่  
อปุกรณ์ก่ึงตวัน�าและไดโอด เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลไม้สดแช่เยน็แช่แขง็และแห้ง โดยสนิค้าเหล่านีม้มีลูค่าส่งออกเติบโตได้ดี 
จากอปุสงค์ในตลาดทีเ่พ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ 
ท่ีเหมาะสมคอื การรกัษาส่วนแบ่งตลาด รวมถงึขยายตลาดออกไปให้มากขึน้  
อย่างไรกต็าม ธุรกจิส่งออกอปุกรณ์ก่ึงตวัน�าและไดโอด และเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนใหญ่เป็นธรุกิจทีเ่กิดจากการลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติเพือ่การส่งออก จงึควรเร่งรดั
การพฒันาองค์ความรูแ้ละบคุลากรในสายงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สามารถ 
พัฒนาได้ทัน (Catch Up) หรือรับช่วงต่อการผลิตในธุรกิจนี้ในอนาคต          
หากมกีารย้ายฐานการผลติออกไป 

• สนิค้าส่งออกท่ีอยู่ในช่วงชะลอตวั (Recession Phase) ได้แก่ 
เครือ่งปรับอากาศ และข้าว ส�าหรบัวฏัจกัรช่วงน้ีมูลค่าการส่งออกจะเริม่ขยายตวั 
ต�า่ลง เนือ่งจากเป็นช่วงทีต่ลาดมกีารแข่งขนัสงู ดงันัน้กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ  
ที่เหมาะสมคือ ต้องลดต้นทุนการผลิตและรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้  
โดยอาจน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลติเพือ่ลดต้นทนุรวมทัง้ต้อง 

เน้นการรักษาคุณภาพสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นกลุ่มตลาด 
เฉพาะส่วนมากขึน้ 

• สนิค้าส่งออกทีอ่ยูใ่นช่วงตกต�า่ (Depression Phase) ได้แก่  
อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เครือ่งมอื 
และอุปกรณ์การแพทย์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และน�้าตาลทราย  

วฏัจกัรช่วงนีม้ลูค่าการส่งออกจะลดลง เนือ่งจากอปุสงค์ของประเทศคูค้่า
ทีล่ดลงเป็นหลัก ขณะทีข้่อจ�ากดัด้านโครงสร้างการผลิตทีผู่ป้ระกอบการ 
ไม่สามารถยกระดบัเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการผลิตได้กเ็ป็นอกีสาเหตหุนึง่     
ดังนั้นผู้ส่งออกต้องเร่งปรับตัว โดยปรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
หาตลาดใหม่ รวมถงึพฒันาช่องทางการตลาดให้ทนัสมัย เพือ่ให้ธรุกจิสามารถ
ด�าเนนิต่อไปได้ พร้อมทัง้เตรยีมรบักบัโอกาสของวฏัจกัรขาขึน้ในรอบใหม่ที่
ก�าลังจะมาถงึ

บทสรปุ
ภาพรวมการส่งออกของไทยหลังจากปี 2554 มลูค่าการส่งออกของ 

ไทยได้เข้าสูช่่วงชะลอตัว (Recession Phase) อย่างยาวนาน กินเวลากว่า 5 ปี 
ทัง้นี ้ หากดขู้อมลูจากในอดตีจะเหน็ได้ว่าการส่งออกมช่ีวงระยะเวลาชะลอตวั 
สงูสดุเพยีง 29 เดอืนเท่านัน้ หลงัจากนัน้จะสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้อีกครัง้ 
ตามสถานการณ์ของเศรษฐกจิโลก และนโยบายขบัเคล่ือนการส่งออกของ 
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่อาจ  
ขยายตวัได้ในระดบัสูงเหมอืนในอดตี หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็น New Normal 
ท�าให้การขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกจิการค้าต่างๆ อาจไม่สามารถบรรลผุล
ได้ตามต้องการนกั ระบบเศรษฐกจิและการส่งออกจะไม่สามารถฟ้ืนตวักลบั
มาสู่ภาวะปกตไิด้โดยมาตรการกระตุน้แบบเดมิ ผู้วางนโยบายจงึจ�าเป็นต้อง
ตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้พจิารณาปรบั
การด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศทีม่คีวามผันผวนและเปราะบางเพิม่ขึน้ด้วย

นอกจากนี ้ ผู้ส่งออกจ�าเป็นต้องน�านวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
มาปรบัใช้กบัธรุกจิเพือ่เป็นการลดต้นทนุในการผลติ เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า 
และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่รกัษาส่วนแบ่งตลาด รวมถงึขยายโอกาส  
ทางธรุกจิให้สนิค้าไทยเป็นทีต้่องการและสามารถแข่งขนักบัประเทศคูแ่ข่ง
ในตลาดโลกได้
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

อปุสงค์ในประเทศ ปรบัตวัดขีึน้จากการใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวดีสะท้อนจากการบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน ด้านอุปทาน การผลติ
ภาคเกษตรสะท้อนจากดชันผีลผลติและราคาสนิค้าเกษตรกรรมทีข่ยายตัวได้ดี แม้ว่าผลผลิตอตุสาหกรรมลดลงเล็กน้อยในเดือนทีผ่่านมา อย่างไร
กต็าม เสถยีรภาพของเศรษฐกจิไทยทัง้ภายในและต่างประเทศอยูใ่นเกณฑ์ดี อัตราเงนิเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP  
ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ ขณะทีท่นุส�ารองระหว่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดับสูงสะท้อนความม่ันคงและความสามารถในการรองรบัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของเศรษฐกจิโลกได้ดี

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

 อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไป เดือนมีนาคม ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 0.76 ทศิทาง 
การปรับลดของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยลด 
แรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ ประกอบกับราคาอาหารสดประเภท
ผักและผลไม้สดยังคงลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุมาจากอุปทาน
ส่วนเกินของผักและผลไม้บางชนิดในช่วงฤดูกาล อย่างไรก็ตาม กระทรวง
พาณชิย์ประเมนิว่าอตัราเงนิเฟ้อ ในปี 2560 มแีนวโน้มขยายตวัและช่วยรกัษา
เสถยีรภาพภายในประเทศ โดยมช่ีวงประมาณการร้อยละ 1.5 – 2.2 ระดับราคา 
สินค้าและบริการ ในเดือนมีนาคม 2560 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อัตรา 
ร้อยละ 0.46 ผลจากน�้ามันเชื้อเพลิง ผักและผลไม้สด ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า  
ปลาและสตัว์น�า้ โดยมภีาวะความเคลือ่นไหวของราคาสนิค้าดงันี้ 
› น�า้มนัเชือ้เพลงิ ราคาลดลงร้อยละ 3.20 ส�าหรบัราคาน�า้มนัขายปลีก 
ในประเทศทุกประเภท โดยมีการปรับลดลงราคาขายปลีกจ�านวน 4 ครั้ง 
ในเดอืนทีผ่่านมา 
› ผักและผลไม้สด ราคาลดลงร้อยละ 3.97 อาทิ มะเขือ กระเทียม  
ผกัคะน้า ผกับุ้ง มะม่วง ฝรัง่ ส้มเขยีวหวาน เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อ�านวย
ต่อผลผลติ และเป็นฤดกูาลผลผลติในบางชนดิ 
› ปลาและสตัว์น�า้ ราคาลดลงร้อยละ 0.34 อาท ิปลาท ูปลานลิ ปลาช่อน 
และปลาแดง 
› ไข่ไก่และเนือ้สกุร ราคาลดลงร้อยละ 3.26 และร้อยละ 0.88 ตามล�าดบั 
เนื่องจากมีปริมาณสะสมในท้องตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภค 
อ่อนตวัลง

อตัราเงนิเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ปี ม.ค.- ก.พ. 2560

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี (ณ เม.ย. 2560)
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกจิกรรมการผลติ (CPA : Classification of Products by Activity) เดอืนมีนาคม 2560 (ปี2553 = 100) 
เท่ากบั 103.0 เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2559 ปรบัตัวสงูขึน้ร้อยละ 2.6 สาเหตจุากการสงูขึน้ของดชันรีาคาสนิค้า หมวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 5.3 
จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร ปลาและสัตว์น�้า หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.8 จากกลุ่มสินค้าลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  
แร่โลหะและแร่อืน่ๆ หมวดผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สูงข้ึนร้อยละ 2.2 จากกลุม่สนิค้าไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เคมภีณัฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
ผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI)
ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนมนีาคม 2560 เท่ากบั 104.6 เทยีบกบั
เดอืนมนีาคม 2559 สงูขึน้ร้อยละ 1.6 สาเหตสุ�าคญัจากการสงูขึน้ของดชันี
ราคาสินค้า 4 หมวดส�าคญั ได้แก่ หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ หมวด
ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ หมวดวสัดฉุาบผวิ และหมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
ซึง่สูงขึน้ร้อยละ 9.7, 3.8, 2.0 และ 1.7 ตามล�าดับ   
     การเคลือ่นไหวของดชันรีาคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2560 เทยีบ
กบัเดือนทีผ่่านมา สงูขึน้เลก็น้อย ร้อยละ 0.1 สาเหตสุ�าคญัจากการสงูขึน้ของ
ดัชนรีาคาหมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ทีป่รบัสูงข้ึนเพยีงหมวดเดยีว เป็นผลจาก
ไม้ทีน่�าเข้าจากประเทศลาวและมาเลเซยีปรบัราคาสูงข้ึน 
     ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ มีทั้งลดลงและไม่เปลี่ยนแปลง โดยสอดคล้อง
กบัภาวะการก่อสร้างทีช่ะลอตัว เนือ่งจากใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
โครงการก่อสร้างต่างชะลอการซื้อวัสดุเก็บในสต๊อก ส่งผลให้การค้าวัสดุ
ก่อสร้างค่อนข้างซบเซา

 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกมุภาพันธ์ 2560 เทยีบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2559 สงูขึน้ร้อยละ 4.2 เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ 
หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สนิค้าเกษตรกรรม สนิค้าอตุสาหกรรม และสนิค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก 
ปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 เทยีบกบัเดอืนกุมภาพนัธ์ 
2559 ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 8.9 โดยเป็นการปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าทนุ 
หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ทัง้นี้ 
ราคาสนิค้าน�าเข้าส�าคญัทีป่รบัสงูขึน้ อาท ิ น�้ามนัดบิ เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลติภณัฑ์ เนือ่งจากปัญหาอปุทานส่วนเกนิในตลาดโลกเริม่คลีค่ลาย
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หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก 
 กุมภาพันธ์การส่งออกมีมูลค่า 18,469.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว
ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกทองค�าและสินค้าหมวดอากาศยานสูง 
ในขณะที่ปีนี้ไม่มีการส่งออกดังกล่าวจึงท�าให้ตัวเลขการส่งออกเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 หดตวัร้อยละ 2.8 คดิเป็นมลูค่า 18,469.6 ล้านเหรียญสหรฐั 
ทั้งสองรายการมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.5 ของมูลค่าการส่งออกเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 แต่หากหักมูลค่าการส่งออกของสินค้าทั้งสองรายการนี้
ออกแล้ว พบว่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะขยายตัวถึงร้อยละ 
8.5 สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับดีของ
ไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางการฟื้นตัวของการ
ส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์ไว้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 13.9 (YoY) โดยการส่งออก
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 75.3 ผัก ผลไม้สด  
แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู ขยายตวัร้อยละ 23.3 กุง้สดแช่แขง็และแปรรปู 
ขยายตัวร้อยละ 58.7 และข้าวขยายตัวร้อยละ 6.1 มูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 เดือนที่ร้อยละ 5.9 (YoY)  
โดยสนิค้าส�าคญัทีห่ดตวัสงู ได้แก่ ทองค�า หดตวัร้อยละ 65.4 รถยนต์และส่วน
ประกอบหดตัวร้อยละ 6.6 ผลิตภัณฑ์เหล็กหดตัวร้อยละ 1.4 ส�าหรับสินค้า
ที่ยังคงขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่รวมทองค�า น�า้มันส�าเรจ็รปู การส่งออกในตลาดส�าคญัของไทยประมาณ
ร้อยละ 46.8 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 โดยเฉพาะการส่งออก 
ไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ยังคงขยายตัวร้อยละ 5.7 และ 
5.4 ตามล�าดับ อย่างไรกต็ามตลาดส่งออก ญีปุ่น่ อาเซยีน 5 ทวปีออสเตรเลยี 
ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ยังคงหดตัว                                                                                                                                    

การน�าเข้า 
 เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 มมีลูค่า 16,859.6 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั  
ร้อยละ 20.4 เมือ่เทียบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวั  
ของน�้ามันดิบ (+82.6%) เคมีภัณฑ์ (+20.4%) และผลิตภัณฑ์โลหะ 
(+203.4%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-10.2%) เครือ่งจกัรกลฯ (-0.3%) และ
แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี  (-7.8%) ญีปุ่น่ (+4.8%) 
สหรัฐอเมริกา (+144.6%) มาเลเซีย (+23.2%) เกาหลีใต้ (+21.2%) 

ดลุการค้า 
 เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 เกนิดลุการค้ามลูค่า 1,609.9 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ขณะทีภ่าพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-ก.พ.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,435.9 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 
 ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู ่ที่  96.0 
(ปี2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร  ขยายตัวร้อยละ 7.0 
หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.3 และหมวดสนิค้าแร่และเช้ือเพลิง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.0 

 

 

กมุภาพนัธ์ 60 ม.ค.-ก.พ. 2560

มลูค่าล้านเหรยีญ (%YoY) มลูค่าล้านเหรยีญ (%YoY)

ส่งออก 18,469.6 -2.8 35,568.8 2.5

น�าเข้า 16,859.6 20.4 33,132.9 12.4 

ดุลการค้า 1,609.9 2,435.9 

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.พ. 60

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.พ. 60

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 87.0 (ปี 2555=100) 
ขยายตัวร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 สินค้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส�าเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 หมวดสินค้าทนุ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

 
สนิค้า

 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

ประเทศ
 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

รถยนต์และส่วน
ประกอบ 2,065 -6.6 11.2 จีน 2,279 31.1 12.3

อญัมณแีละเครือ่ง
ประดบั 1,588 -42.3 8.6

สหรัฐ
อเมริกา

1,954 5.8 10.6

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,331 1.2 7.2 ญี่ปุ่น 1,707 -22.6 9.2

ผลติภณัฑ์ยาง 810 58.2 4.4 ฮ่องกง 1,351 10.7 7.3

เมด็พลาสตกิ 649 2.5 3.5 เวยีดนาม 812 35.0 4.4

สินค้า
มูลค่า

(ล้านUSD)
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ 
มูลค่า

(ล้าน USD)
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,443 -0.3 8.6 จีน 2,705 -7.8 16.0

น�้ามันดิบ 1,381 82.6 8.2 ญี่ปุ่น 2,513 4.8 14.9

เคมีภัณฑ์ 1,152 20.4 6.8 สหรัฐ
อเมริกา

2,406 144.6 14.3

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,143 -10.2 6.8 มาเลเซีย 947 23.2 5.6

ผลิตภัณฑ์โลหะ 887 203.4 5.3 เกาหลีใต้ 615 21.2 3.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ. 60 ก.พ. 60 ม.ค. - ก.พ. 60

ส่งออก 0.5 0.4 0.5 4.2 4.0

น�าเข้า 0.6 1.3 0.7 8.9 8.5
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : มนีาคม 2560

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนมนีาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่ 20,465.22 บาท ปรบัตวัลดลง

ร้อยละ 0.49 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรบัตวัลดลงจากการ 
ได้รบัแรงกดดนัจากกระแสคาดการณ์ทีว่่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจจะ
ปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดอืนมีนาคม ทัง้นี ้ราคาทองค�าปรบัตวัลดลง 
ไม่มากเนือ่งจากมปัีจจยับวกทองค�าในฐานะเป็นสนิทรพัย์ทีป่ลอดภยั หลงัรายงาน
ข้อมลูตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ออกมาไม่ดนีกั ขณะทีร่าคาทองค�าในประเทศ 
ปรบัตวัลดลง ขณะเดยีวกนัเงนิบาทยงัคงแขง็ค่า ซึง่ส่งผลกดดนัต่อราคาทองค�า
ในประเทศให้ราคาปรบัตวัลดลงด้วย

ราคาน�า้มนั
ราคาน�้ามันดิบเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI  

เฉลีย่อยูท่ี ่ 49.73 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่ 
อยู่ที ่53.43 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ราคาน�า้มันดบิปรบัลด จากความกงัวลใน
เรือ่งของอปุทานน�า้มนัดบิในสหรฐัฯ เนือ่งจากปรมิาณการผลติทีป่รบัเพิม่ขึน้ส่งผล 
กดดนัต่อราคาน�า้มันดบิ ปรมิาณน�า้มันดบิทีป่รบัเพ่ิมข้ึนจากสหรฐัฯ อาจเป็น
ปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้ผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุม่โอเปกตดัสนิใจไม่ขยายระยะเวลาใน
การปรบัลดก�าลงัการผลติ ซึง่อาจส่งผลให้เกดิสงครามทางด้านราคาน�า้มนัอกีครัง้

อตัราแลกเปลีย่น
ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  

แขง็ค่าจากเดอืนก่อนหน้า ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้จากการอ่อนค่าลงของค่าเงนิ
ดอลลาร์สหรฐั รวมถงึกระแสเงนิทนุทีไ่หลเข้ามาในภมูภิาคในช่วงนีจ้ากความ
ต้องการลงทนุในสินทรพัย์เส่ียงของนกัลงทนุ นอกจากนี ้ นกัลงทุนยงัจบัตามอง 
ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เก่ียวกับการการปรับขึ้น 
อตัราดอกเบีย้นโยบาย ซึง่ถ้าหากเฟดไม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ก็อาจส่งผลให้ 
ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเล็กน้อย

 
สนิค้าเกษตร 

ข้าว   ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอม
มะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดอืนมีนาคม 2560 ปรบัตวัลดลงจากเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2560 จากราคา 1,153.42 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,140.22 บาท/100 
กิโลกรมั และราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตวัลดลง
จาก 2,065.00 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 2,011.96 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่งจาก
ผลผลติข้าวทีอ่อกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกับปรมิาณและความต้องการข้าว
ของตลาดต่างประเทศปรบัตวัลดลง ส่งผลต่อค�าสัง่ซือ้ข้าวไทยจากต่างประเทศ
น้อยลง ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิย์มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีขายข้าว
ได้ราคาต�า่โดยการด�าเนนิโครงการจัดตัง้ตลาดกลางข้าวสารสูม่าตรฐานสากล  
เพือ่ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชือ่มโยงการค้าข้าวสารของภมูภิาค รวมถงึตลาดโลก  
และส่งเสรมิข้าวคณุภาพพเิศษจ�าหน่ายให้กว้างขวาง เพือ่ให้เกษตรกรได้รบั 
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ เป็นแหล่งข้อมลูการตลาดและราคากลางทีส่ามารถเชือ่งโยง
การซือ้ขายระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ กับผู้ซือ้

ยางพารา  ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20  
(ราคาเฉล่ียท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนมีนาคม 2560 เฉลีย่อยู่
ทีกิ่โลกรมัละ 83.99 บาท และ 73.82 บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่นรมควนั
ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 คิดเป็น 
ร้อยละ 12.67 และ 11.62 ตามล�าดบั โดยราคายางปรบัตวัลดลง เนือ่งจากราคา
น�า้มันดบิในตลาดโลกปรบัตวัลดลง ส่งผลให้นกัเก็งก�าไรเทขายเพือ่หวงัก�าไรจาก
ส่วนต่างของราคา รวมถึงความกังวลของนกัลงทนุในการซือ้ขาย เนือ่งจากรอผล 
การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
ขณะผู้ซือ้หรอืผู้ประกอบการในประเทศยังคงระมัดระวังในการซือ้ขายจากความ
วิตกกังวลเก่ียวกับการระบายยางในสต๊อคยางของภาครฐัทีล่่าช้า

เดือน
สินค้า

ก.พ.60 มี.ค.60 %∆(MOM) ม.ค-มี.ค.
59

ม.ค-มี.ค.
60

%∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,153.42 1,140.22 -1.14    1,207.33 1,161.55 -3.79

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 2,065.00 2,011.96 -2.57    2,307.99 2,060.32 -10.73

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 96.17 83.99 -12.67        46.97 90.65 93.02

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 83.53 73.82 -11.62        41.14 79.01 92.04

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,234.36 1,231.09 -0.26    1,180.96 1,219.36 3.25

ไทย (THB/Baht) 20,465.22 20,364.81 -0.49  19,901.91 20,295.34 1.98

น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       

WTI 53.43 49.73 -6.93        33.37 51.93 55.65

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 35.02 34.90 -0.35        35.67 35.12 -1.56
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เวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากร
กว่า 90 ล้านคน กว่าร้อยละ 60 อยู่ในวัย

ท�างาน (โครงสร้างอายุ : ประชากรที่มีอายุ 0-14 ปี 
มีสัดส่วนร้อยละ 22.6 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 66.7 

และ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.7) อัตราการรู้หนังสือของชาวเวียดนาม
สูงกว่าร้อยละ 90 จึงมีแรงงานคุณภาพจ�านวนมาก  มีทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมสมบูรณ์ ทั้งสัตว์น�้า น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน
อยู่มาก รวมทั้งแร่ธาตุส�าคัญ นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
รายใหญ่ของโลก อีกทั้งชาวเวียดนามมีก�าลังซื้อมากขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิทีอ่ตัราเฉลีย่ร้อยละ 6 ต่อปี ในส่วนการเป็นฐานการผลตินัน้ 
เวยีดนามสามารถเป็น springboard สูต่ลาดโลก เนือ่งจากมกีารจดัท�า FTA 
กับตลาดหลัก เช่น รัสเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น

ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียในปี 2560 จะเป็น

อย่างไรนั้น คงจะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
Economic Package ของรัฐบาลที่ออก

มาแล้ว 14 ฉบับในปีนี้ ซึ่งยังคงต้องมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้สอดคล้องและการปรบัปรงุโครงสร้างเพือ่ให้เกิดการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล/พัฒนาท่าเรือทั่วประเทศเพื่อให้ 
ทกุเกาะสามารถพฒันาเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออก การจงูใจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การใช้วตัถดุบิภายในประเทศและลดการพึง่พา
การน�าเข้า การประสานงานกับภาคการเงินการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ เป็นต้น ย้อนกลับมาดูประเทศไทยเรามีท่าเรือ
ขนส่งทางทะเลน้อยมาก โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ยังไม่มีท่าเรือเพื่อ
การขนส่ง ดังนั้นการพัฒนาท่าเทียบเรือปากบาราเป็นสิ่งจ�าเป็นที่
ไม่อาจละเลยได้

ฟิลิปปินส์ยกเครื่องการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ ภายใต้แผน
พฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาตฟิิลปิปินส์ (NTDP) จะมกีารลงทนุ 

23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2565 เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต สังคมโดยรวม NTDP จะครอบคลุมเครือข่ายถนน 
สนามบิน ท่าเรือ รถไฟ พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน องค์กรการท่องเที่ยว 
หน่วยขนส่ง ท่ีพัก และการจดัซือ้เครือ่งบนิ ท้ังนี ้จะมีการสร้างถนนยาว 
2,620 กโิลเมตร ภาคการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดบัทีส่าม
ของจดีพีีฟิลปิปินส์ มกีารจ้างงาน 5 ล้านต�าแหน่ง หรอื 12.7% ของการ
จ้างงานทัง้หมดของประเทศในปี 2558 ธรุกจิก่อสร้าง โรงแรม อาหาร 
และการท่องเท่ียวคงต้องไปดลูู่ทางการลงทุนในฟิลิปปินส์มากขึน้แล้ว


